
Cynorthwyydd Oriel Achlysurol
CONTRACT (ORIAU): 
Oriau achlysurol, pan fydd yr arddangosfa 
ar agor yn unig.

YN ATEBOL I: 
Curadur

YN GYFRIFOL AM: 
Dim cyfrifoldebau rheoli llinell

ADRAN: 
Rhaglen: Celfyddydau Gweledol

GRADD: £9.90 Y/A

LLEOLIAD GWAITH: 
Canolfan Gelfyddydau Chapter

YNGLŶN CHAPTER

Mae Chapter yn ganolfan genedlaethol ar gyfer y celfyddydau cyfoes a diwylliant sydd wedi’i 
lleoli yng Nghaerdydd. Rydyn ni’n hyb ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno gwaith o ansawdd 
byd-eang sy’n hygyrch i bawb. 

Mae’r safle’n cynnwys theatrau, sinemâu, oriel, gofodau ymarfer a llogi, caffi bar prysur, a 
dros hanner cant o ofodau stiwdio i artistiaid a chwmnïau creadigol. 

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cyflwyno dros 2000 o ddigwyddiadau a rhaglenni sy’n denu dros 
500,000 o ymwelwyr i’r ganolfan. Rydyn ni’n ymroddedig i ddangos y gweithiau celf, y 
perfformiadau a’r ffilmiau gorau o Gymru, a’r byd, i’r gynulleidfa ehangaf bosib.

Mae Oriel Chapter yn cyflwyno rhaglen flaenllaw yn genedlaethol o arddangosfeydd 
cyfoes, gwaith comisiwn a digwyddiadau, ac mae’n croesawu tua 140,000 o ymwelwyr 
bob blwyddyn. Rydyn ni’n gweithio gydag artistiaid a churaduron ar bob cam o’u gyrfa, ac 
mae arddangosfeydd diweddar yn cynnwys artistiaid fel Joy Labinjo, Ai Weiwei, Rose Wylie, 
Antony Gormley, Lubaina Himid, James Richards a Francis Upritchard.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar ein gweithwyr, drwy ein buddion, ein polisïau a’n harferion, ac 
rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Cyflog Byw.

DIBEN Y SWYDD

Mae ein Cynorthwywyr Oriel yn chwarae rhan allweddol yn sicrhau bod cynulleidfaoedd ein 
harddangosfeydd yn cael profiad cadarnhaol wrth ymweld â Chapter, a’r oriel yn benodol. 
Prif rôl y Cynorthwywyr Oriel yw bod yn groesawgar i ymwelwyr ac annog trafodaeth fywiog a 
diddorol am yr arddangosfeydd, a rhannu gwybodaeth gyd-destunol, artistig, a hanesyddol 
am y gwaith celf sydd yno.

Mae Cynorthwywyr Oriel hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch y cyhoedd pan fyddan nhw yn yr oriel, 
ac am warchod a chadw gwaith celf yn ddiogel ar y safle pan fyddan nhw yn ein meddiant. 
Fel rhan allweddol o’r tîm, mae gofyn i Gynorthwywyr Oriel gefnogi gwaith cyffredinol yr 
Adran Celfyddydau Gweledol pan fydd angen.



PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU

• Paratoi ac agor arddangosfeydd yr oriel yn brydlon, a sicrhau ei 
bod yn cael ei chau’n ddiogel a bod gwiriadau terfynol yn cael 
eu gwneud.

• Adrodd yn fanwl yn ddyddiol ar gyflwr y gwaith sy’n cael ei 
arddangos yn yr oriel, y caffi bar ac mewn mannau eraill, yn ôl 
cyfarwyddyd y Curadur.

• Mynd ati’n frwdfrydig i annog trafodaeth gyfeillgar ac anffurfiol 
gydag ymwelwyr o gwmpas y gwaith celf sy’n cael ei arddangos 
yn yr oriel, y caffi bar, y blwch golau, ac mewn mannau eraill yn 
yr adeilad a’r tu hwnt (os yw’n berthnasol).

• Sicrhau bod ymwelwyr yn cael eu cyfeirio at unrhyw adnoddau 
pe bai angen rhagor o wybodaeth fanylach.

• Sicrhau bod yr oriel yn lle croesawgar i bob ymwelydd a’ch bod 
bob amser yn rhoi sylw i’w hanghenion

. 
• Sicrhau bod gwybodaeth i ymwelwyr yn cael ei rhannu’n briodol 

a’i bod yn gyfredol, a bod yr oriel yn lân ac yn daclus.

• Ymdrin ag unrhyw gwestiynau am yr oriel neu ymholiadau, 
cwynion ac adborth mwy cyffredinol wrth iddyn nhw godi, gan 
ddatrys problemau lle bo’n bosib a rhoi gwybod i’r Curadur yn 
briodol.

• Fel y dirprwyir gan y Curadur, arwain sgyrsiau anffurfiol yr 
oriel ar gyfer y cyhoedd, ysgolion, grwpiau addysg bellach ac 
addysg uwch, a grwpiau eraill yn ôl yr angen.

• Gwaith gweinyddol cyffredinol yr oriel gan gynnwys cofnodi 
ffigurau ymwelwyr a chynnal arolygon ymwelwyr. Gweithredu 
fel llysgennad ar gyfer rhaglen y Celfyddydau Gweledol a 
rhaglen ehangach Chapter. 

• Mynychu hyfforddiant yn ôl yr angen.

• Cynnal proffesiynoldeb a glynu at bolisïau’r oriel.

• Mynychu/gweithio mewn Ymweliadau Preifat a digwyddiadau 
cyhoeddus yr oriel yn ôl yr angen.

• Cynorthwyo â gwaith marchnata a thasgau gweinyddol 
cyffredinol eraill yn ôl yr angen.

• Mynychu cyfarfodydd achlysurol gyda thîm y Rhaglen.

AMRYWIOL

• Bod yn gyfarwydd â’r holl bolisïau a gweithdrefnau perthnasol, 
gan gynnwys iechyd a diogelwch, gweithredol, staff, gofal 
cwsmeriaid, cyfle cyfartal, diogelu data ac ariannol, gan 
sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl rwymedigaethau statudol.

• Mae gan bob aelod o staff yn Chapter ddyletswydd gofal 
statudol am eu diogelwch personol a diogelwch eraill, y gall 
eu gweithredoedd neu eu hesgeulustra effeithio arnyn nhw. 
Mae’n ofynnol i aelodau o staff gydweithio gyda’r rheolwyr i 
alluogi Chapter i gyflawni ei dyletswyddau cyfreithiol, ac 
adrodd am unrhyw sefyllfa beryglus neu offer diffygiol.

• Ymrwymiad i arferion gweithio teg a chynhwysol. 

PENODOL

• Bydd disgwyl i ddeilliad y swydd weithio ar benwythnosau a 
gyda’r nos yn unol â’r rota ac oriau agor.

SGILIAU/GALLUOEDD HANFODOL
 
• Brwdfrydedd, dealltwriaeth, a diddordeb mewn celf.

• Profiad o weithio yn wynebu cwsmeriaid a chynulleidfaoedd.

• Sgiliau rhyngbersonol ardderchog, gan gynnwys bod yn agored, 
yn gyfeillgar, ac yn ddigynnwrf dan bwysau.

• Dealltwriaeth o gelf gyfoes a’r sîn gelf ehangach yng Nghymru 
a gwledydd Prydain.

• Gallu gweithio’n hyblyg (penwythnosau a gyda’r nos) yn ôl yr 
angen.

• Prydlon.

SGILIAU/GALLUOEDD DYMUNOL  

• Gallu cyfathrebu yn Gymraeg neu Iaith Arwyddion Prydain.

• Cymhwyster gofal cwsmeriaid.

MANYLEB YR UNIGOLYN



YNGLŶN  ’R BUDDION 

Rydyn ni’n gyflogwr hyblyg a chyfeillgar, ac yn cynnig oriau gweithio hyblyg 
a gweithio hybrid. Mae’r manteision i staff yn cynnwys:

• 5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn, gan gynnwys gwyliau banc, pro rata 
ar gyfer swyddi rhan amser.

• Mae Chapter yn gweithredu cynllun pensiwn cyfrannol, a byddwch yn 
cael eich ymrestru iddo’n awtomatig (yn seiliedig ar amodau’r cynllun). 
Mae’r cynllun yn eich galluogi i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad gan 
ddefnyddio eich arian eich hunan, ynghyd â rhyddhad treth a 
chyfraniadau gan y cwmni. 

• 20% oddi ar fwyd a diod yn y caffi/bar.

• Cyflog Mamolaeth a Mabwysiadu uwch ar ôl blwyddyn o wasanaeth.

• Cynllun Cymraeg Gwaith.

• Dau docyn sinema am ddim y mis.

• Mynediad at Raglen Cynorthwyo Gweithwyr.

• Te/coffi am ddim yn ein gofod swyddfa.

• Cinio am ddim pan fyddwch yn gweithio yn yr adeilad.

• Cefnogaeth ar gyfer datblygiad parhaus.

• Gofal Llygaid ar gyfer Cyfarpar Sgrin Arddangos.

• Rheseli beiciau diogel.

• Parcio i staff.

• Digwyddiadau cymdeithasol i staff.


